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Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» має практичне 

спрямування щодо набуття здобувачами англомовної комунікативної 

компетентності. Це здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та 

мовних знань у рамках тематичного та ситуативного контексту відповідно до 

академічної, професійної та побутової сфер. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є 

формування мовних компетентностей, достатніх для здійснення усної та 

письмової комунікації англійською мовою з високим рівнем техніки, логічності 

та грамотності мовлення для вирішення різноманітних фахових завдань, як під 

час подальшого академічного навчання, так і у майбутній професійній 

діяльності. 
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Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення курсу здобувач 

вищої освіти буде: 

 
Методи   

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНП01 

ПРНА01 

 

Аналізувати та упорядковувати інформацію з 

різних (частин) текстів з метою виконання 

спеціальних комунікативних завдань. 

практичне заняття: 

практичний метод 

(пояснення, 

вправи, робота з 

книгою); частково-

пошуковий метод 

тестування 

(метод 

письмового 

контролю) 

ПРНП02 

ПРНА01 

 

 

Демонструвати письмову комунікацію з 

відповідним рівнем техніки та грамотності 

мовлення. 

 

практичне заняття: 

практичний метод 

(пояснення, 

вправи, робота з 

книгою); частково-

пошуковий метод 

письмова 

робота (метод 

письмового 

контролю) 

ПРНП02 

ПРНА01 

Формувати усну комунікативну стратегію, 

самостійно обираючи доречну лексику та 

граматичні конструкції. 

практичне заняття: 

практичний метод 

(пояснення, 

вправи) 

усне 

опитування 

усна 

презентація 

ПРНП02 

ПРНА01 

Інтерпретувати інформацію усних повідомлень 

(аудіювання). 

практичне заняття: 

практичний метод 

(пояснення, 

вправи) 

усне 

опитування 

усна 

презентація 

ПРНП02 

ПРНП01 

 

Відповідати вимогам рівня А2+ 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти. 

 

практичне заняття: 

практичний метод 

(пояснення, 

вправи) 
тестування, 

залік 

 

 

 



 

Зміст навчання 

Тема за       

п/п 
Назва теми Посилання 

на ПРН 

Л/ПЗ/СРЗ,  год. 

(денна ф/н) 

Тема 1.  
Ознайомлення з задачами та метою 

вивчення дисципліни «іноземна 

(англійська) мова за професійним 

спрямуванням». Вхідне тестування. / 

The tasks and goals of studying subject 

“Foreign language (English)”. Introduction 

Test. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

0/6/6 

 

Тема 2.  
Опис людей, місць, речей. Прикметники, 

за допомогою яких можна описати 

особистість. Питальні речення. 

Опитувальник щодо особистості. / 

Describing people, places, and things. 

Adjectives and nouns. Adjectives for 

describing personality. Information 

questions. A personality quiz. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

 

0/6/6 

 

Тема 3.  Історія родини. Родич, з яким ви 

найбільш відчуваєте спорідненість. / 

Його/її опис, факти та думки. The 

Angulo brothers: their story. My closest 

relative: people talk about who they feel 

closest to in their family. Describing a 

person. Facts and opinions. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

 

0/6/6 

Тема 4.  Правові системи. Система права. 

Конституція. Юрисдикція. / Legal 

Systems. The structure of the law. The 

Constitution. Jurisdiction. 

ПРНА01 

ПРНП02 

 

 

0/6/10 

Тема 5.  
Значення мови в процесі спілкування. 

Чому мова важлива для більшості 

людей. Словниковий запас. Частини 

мови. Часи та допоміжні дієслова. / 

Language matters. Why languages matter 

to us. Vocabulary. Parts of speech. Word 

formation. Tenses and auxiliary verbs. 
Questions and negatives.  

ПРНП01 

ПРНП02 

 

0/6/8 

Тема 6.  
Родинні стосунки. Цілий світ в одній 

родині. Обговорення національностей. 

Ввічливість в різних ситуаціях 

спілкування. / Relationships. A world in 

one family. A family discuss their 

nationalities. Sounding polite in everyday 

situations. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

0/6/6 

Тема 7.  
Джерела права. Законодавство. 

Створення нового закону. Початкова 

стадія – створення законопроекту. 

Прийняття закону. / Sources of law: 

ПРНА01 

ПРНП02 
0/8/10 



legislation. Background to making new 

law. Early development of a bill. Passing 

an Act. 

 

Тема 8.  
Різноманітні професії. Підготовка до 

презентації. Баланс між роботою і 

приватним життям. Дієслова що не 

використовуються в тривалих часах, або 

змінюють своє значення. / Different 

professions. Balancing work and life. 

Vocabulary for leisure activities. State and 

activity verbs. Questions and answers. 

Simple and continuous. Presentation.  

ПРНП01 

ПРНП02 

 

0/6/8 

Тема 9. 
Робота. Зарплатня: які спеціалісти 

скільки заробляють. Подання заяви на 

роботу. Яким має бути керівник. / Who 

earns how much? Discussing jobs and 

salaries. Applying for a job. The best boss, 

or is he? 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

 

0/6/6 

Тема 10. Джерела права. Загальне (звичаєве) 

право у Сполученому Королівстві. 

Правові звіти. / Sources of law: Common 

law in the UK. Law reports. 

ПРНА01 

ПРНП02 

 

 

0/6/10 

Тема 11. 
Оповіді та історії різних часів. Минулі 

часи активного та пасивного стану. 

Сполучники що з’єднують частини 

речення. / Tales of different times. People 

talk about their favourite tales. Retelling a 

story around the class. Narrative tenses. 
Past tenses, active and passive. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

0/6/6 

Тема 12. 
Культурна ідентичність представників 

різних націй. Правила та звичаї, їх 

порушення. Модальні дієслова що 

означають пораду, дозвіл, зобов’язання. / 

Rules and customs. Rights and wrongs in 

different cultures. Modals and related verbs. 
Modals for advice, permission, and 

obligation. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

0/6/8 

Тема 13. Судова система. Цивільні суди. 

Кримінальні суди. / Judicial system. Court 

system. Civil courts. Criminal Courts. 

 

ПРНА01 

ПРНП02 

 

0/6/10 
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Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна 

доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного 

та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 
Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в 

НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження Кількість годин 

Усього годин аудиторної роботи, у т. ч.:  80 

 лекційні заняття, год. 
 

 практичні заняття, год. 80 

 лабораторні заняття, год - 

Усього годин самостійної роботи, у т. ч.: 100 

 контрольні роботи, год. 
 

 індивідуальне науково-дослідне завдання, год. - 

 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 100 

Екзамен - 

Залік + 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


 

Шкала оцінювання 

 

100-бальною 

Шкалою 

Шкала за 

ECTS 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

90-100 (10-12)          A Відмінно 

Зараховано 

82-89 (8-9) B 
Добре 

74-81 (6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно 

60-63 (4) E Задовільно (достатньо) 

35-59 (3) Fx 
Незадовільно за можливості 

повторного складання   

Не зараховано 
1-34 (2) F 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 
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